
Ohlásenie reklamnej stavby 
na   ktorej   najväčšia   informačná   plocha   je   menšia   ako   3   m² 

 
 
 
I. Stavebník: 
Meno, priezvisko, resp. názov právnickej osoby: ...................................................................................... 

adresa bydliska / sídla právnickej osoby: .................................................................................................. 

č. tel./e-mail: .............................................................................................................................................. 

 
 

II. Miesto stavby (adresa), druh a parcelné číslo pozemku: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
 

III. Druh a rozsah (názov, veľkosť) stavby: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
 

IV. Účel reklamnej  stavby: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
 

V. Jednoduchý technický popis  uskutočnenia stavby: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 
VI. Stavebné práce bude uskutočňovať: 

*stavebná spoločnosť (názov) .................................................................................................................. 

*stavebník svojpomocne (vyhlásenie kvalifikovanej osoby/stav. technik min. 3 roky prax/, že bude 

zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, vrátene dokladu o vzdelaní)........................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

vzdelanie.......................................................................dĺžka praxe........................................................... 

 

podpis kvalifikovanej osoby ..................................................................... 

 



VII. Pri uskuto čnení sa 

* nemajú použiť susedné nehnuteľnosti 

* majú použiť susedné nehnuteľnosti - vyjadrenie vlastníkov       ............................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................                       

podpis vlastníka (vlastníkov) susednej nehnuteľnosti............................................................................... 

 

 
 
 
V ................................... dňa ......................... 
                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                   ............................................................... 
                                                                                                          podpis stavebníka (stavebníkov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K ohláseniu reklamnej stavby stavebník pripojí  v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z. z. 
 

• Doklad o vlastníctve,  list vlastníctva - nie starší ako 3 mesiace. V prípade, že stavebník nemá 
vlastnícky vzťah k pozemku, resp. k stavbe je povinný doložiť doklad, ktorým preukáže iné 
právo k pozemku, resp. k stavbe  /zmluva o nájme.../  

• Kópiu z katastrálnej mapy – nie staršiu ako 3 mesiace 
• Projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia 

reklamnej stavby na pozemku, vrátane odstupov  od hraníc so susednými pozemkami a od 
susedných stavieb a stavebné riešenie stavby – všetko podpísané kvalifikovanou osobou 
s príslušným odborným vzdelaním /stav. technik min. 3 roky prax, doklad o vzdelaní je 
potrebné doložiť/  

• 2x jednoduchý technický opis  uskutočnenia reklamnej stavby /podpísaný kvalifikovanou 
osobou/ 

• Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia, alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov  štátnej správy( napr. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici ak je stavba 
v pamiatkovej zóne, Okresný úrad v Banskej Bystrici - odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, správcovia inž. sietí . 

• Vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti, v prípade že tieto budú použité počas 
výstavby drobnej stavby - reklamnej stavby. 

• Správny poplatok podľa položky 60a  písm. d/ zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch za : 

Ohlásenie reklamnej stavby, na  ktorej  najväčšia informačná plocha je  menšia ako  3 m².....30,- €
  



  
U P O Z O R N E N I E : 
 
Ohlasovanú reklamnú stavbu môže stavebník umiestniť až po doručení písomného oznámenia 
stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietok (§ 57 ods. 2 stavebného zákona). 
 
Správny poplatok: 
Podľa položky č. 60a,  písm. d) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov je správny poplatok určený: 
- na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 - 30 eur 
Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia. 
 
Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona*): 
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
2. Od poplatku je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom 
podnikaní. 
* (1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby: 
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka,     
    ak tento zákon neustanovuje inak, 
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej, 
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa 
     medzinárodného práva 2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. 
  (2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, orgány činné v 
trestnom konaní, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu, exekútori pri výkone 
exekúcie podľa osobitného predpisu, Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a 
právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré 
boli zaradené do programu poskytovania pomoci 
štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy. 
   (3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov 
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), 
štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, 
b) o priestupkoch, 
c) o slobodnom prístupe k informáciám. 
   (4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy. 
   (5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná 
dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná 


